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Naam vereniging
Andante Perk
Andante Perk
Heemkundige Kring Ter Ham
Heemkundige Kring Ter Ham
Hobbyclub David Teniers Perk
K.H. St.-Martinus Melsbroek
K.H. St.-Martinus Melsbroek
Kennisbeurs
Kennisbeurs
LGB Den Eekhoorn
Koninklijke Gewezen Wapenbroeders
LDC Omikron
Move Libre
OKRA Steenokkerzeel
OKRA Steenokkerzeel
P.C.K. Streven
P.C.K. Streven
Tenten Cloetens
Schepen van cultuur
Cultuurbeleidscoördinator
Medewerker cultuur
Cultuurdeskundige
Cultuurdeskundige
Klakson Blues Club
Gemeenteraadslid

Naam
Biesemans
Merckx
Vranckx
Verelst
De Coninck
Cresens
De Ridder
Meeus
Pirnay
Blockmans
Van der Elst
Meulemans
De Wandeler
Briers
Vanhoegaerden
Geerens
Peeters
Cloetens
Laureys
Baro
Buyens
Verwilghen
Merckx
Caere
Berckmans

Voornaam
Rik
Rik
Lieve
Marc
Jean-Pierre
Remi
Roger
Louis
Dina
Pierre
Marcel
Hilde
Veerle
Paul
Jose
Jacques
Pierre
Hugo
Geert
Geert
Rose Marie
Dirk
Marleen
Peter
Annie

Aanwezig
X
X
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X
X
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Verslag cultuurraad 16 juli 2015
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering:
a. Goedgekeurd
2. Activiteiten 2015
a. Steenokkerzeel zingt:evaluatie
i. Bedankt
- Zowel de voorzitter als de schepen wensen iedereen die
meegewerkt heeft te bedanken. Het was een topeditie.
ii. Organisatie
- Het wordt te groot, vooral de opkuis was nog steeds
problematisch. Ondanks het feit dat de tenten pas zondag
afgebroken werden. Er moet een ander systeem komen.
(kuiswagen of externe kuisploeg voor ’s nachts). Er werd zeer
veel verkocht, dit zou daarmee gefinancierd kunnen worden?
- Al het vuil was de Mulslaan in gewaaid, daar lag het nog vuil de
dag nadien.
- De personen die de vlaggetjes uitdelen, helpen deze niet
opruimen. De scherpe stokjes steken ook door de vuilzakken. Kan
hiervoor geen alternatief voorzien worden?
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-

-

De cultuurraad stelt dat zij, bij een volgende editie, het vuil niet
meer willen opruimen. Voor de rest van het logistieke gedeelte
van het evenement willen we wel nog instaan samen met de
gemeente.
Bij dit weer waren 2 kassa’s nipt, het was een lange file. Het is
ook niet evident met deze prijzen. Mensen willen voor een rond
bedrag kopen (€20 of €50).
De extra toog en de verschillende eetstanden waren niets te veel
bij dit weer.
Beter aankondigen wanneer kassa’s sluiten + waar ze jetons nog
kunnen gebruiken (café’s + echo?).
Drankvoorziening voor podium moeten we zelf doen (eigen frigo’s
achter het podium) want we kunnen anders niet snel genoeg
bevoorraden.
T-shirten voorzien met medewerker cultuurraad (kan voor al onze
evenementen) fleas en t-shirt?

iii. Promo
- Veel handelaars hangen geen affiches meer op maar leggen wel
flyers  volgend jaar ook flyers voorzien (ook voor al de andere
evenementen).
iv. Samenwerking
- De vereniging die hamburgers bakt zou sowieso een uur moeten
helpen opruimen?
- De onderhandelingen met de marktleider waren niet evident.
- Samenwerking en de communicatie met de werklieden kan nog
geoptimaliseerd worden.
v. Volgend jaar 5 jaar steenokkerzeel zingt, doen we iets speciaals? Toch
vuurwerk?
b. OMD Verslag van de werkgroep:
i. We bekijken het draaiboek en vullen de namen in (in bijlage).
ii. Helpers:
- Wel: Rik M., Jose, Rik B., Rose Marie, Pierre B., Marcel, JeanPierre, Geert B., Hugo
- Misschien: Roger, Dirk, Geert L.
- Niet: Paul, Pierre P.
- We sturen nog een mailtje naar de afwezigen want we hebben
nog hulp nodig!
iii. We gaan de verenigingen aanschrijven of ze een bus willen vullen (de
bussen die op het half uur vertrekken zijn nog niet vrijgegeven voor het
publiek.
- Moeten we plaatsen reserveren voor mensen die er de dag zelf
staan? Sowieso maar 24 plaatsen per bus laten reserveren. Dan
kunnen we nog 6 mensen een plaats geven.
iv. We gaan nog flyers maken om te verdelen in het dorp.
v. Laatste rit is voor de medewerkers!
vi. Nog te doen:
a. Foto’s maken met digivrienden
b. Outfits voor buscontroleurs zoeken (Rose Marie)
2. Vorming 2015
a. Bezoek Brussel Briljant op 11 oktober
i. Er zijn te weinig inschrijvingen, we annuleren dit voorlopig
ii. De uitstap is goed, maar de datum niet blijkbaar.

iii. We lanceren een doodle voor een nieuwe datum.
3. Varia
a. Geen variapunten

